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Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství, Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří 

Kalvach, 43 stran 

Bakalářská práce se soustřeďuje na využití území po důlní činnosti. V souladu s územním 

plánem byl zde navrhnut sportovně-rekreační areál. Nachází se v něm pláž s hausbótem, 

plochy pro rekreační sport, restaurace s minigolfem a petanquem, dětské hřiště, park, sklad 

pro údržbu, čistírna odpadních vod, lanové centrum, hřiště pro tenis, volejbal, 

beachvolleyball a autocamping. Vhodná lokalita pro tyto areály je situována ve východní 

části území. Návrh obsahuje řešení dopravy, technické infrastruktury, podrobnější 

rozvržení jednotlivých areálů a parametrický odhad nákladů. Výsledkem bakalářské práce 

je návrh rozvržení území v jedné variantě. 
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Seznam požitého značení 

MHD  Městská hromadná doprava 

STL  Středotlaký plynovod 

USES  Územní systém ekologické stability 

VO  Veřejné osvětlení 

ZVN  Zvláště vysoké napětí 

25 + 2  Počet parkovacích míst + počet vyhrazených parkovacích míst pro vozidla 

přepravující těžce pohybově postižené [3] 
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1 Úvod 

Vlivem důlní činnosti se projevují změny na životním prostředí, na životních podmínkách 

a na technické infrastruktuře. Tato činnost způsobila vymazání původní lidské činnosti 

a vytvořila zcela novou krajinu, která vybízí k novému využití, což je hlavním tématem této 

bakalářské práce.  

1.1 Identifikace problémů území a jejich příčiny 

V současnosti se řešená oblast nachází na okraji města Karviná. Je zde volná krajina s vodní 

plochou. Vždy tomu tak nebylo. Nacházelo se zde centrum městské části Darkov, 

v současnosti přejmenované na Lázně Darkov. Změna nastala v roce 1983, kdy byla započata 

těžba černého uhlí v této lokalitě. Tato skutečnost měla zásadní vliv na tvář této oblasti, která 

se za 30 let zcela přeměnila. Nejprve zmizely rodinné domy a objevilo se zde jezero, které 

bylo následnou rekultivací upraveno do současného stavu. Problémem je nevyužívání této 

oblasti, která se nachází v blízkosti města a je vhodná pro sportovní a rekreační aktivity. 

1.2 Stanovení cíle práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout nové využití území zasažené důlní činností 

v podobě sportovně-rekreačního areálu, který bude napojen na současnou dopravní 

a technickou infrastrukturu.  

1.3 Předpokládaný přínos práce 

Předpokládaným přínosem práce je vytvoření studie pro ověření reálnosti a možností 

výstavby v řešeném území. V bakalářské práci je brán zřetel na možný rozvoj území, který 

v současné době není možný vlivem probíhající těžby černého uhlí.  
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2 Teoretická východiska 

Při umísťování areálů pro sport a rekreaci je důležitá orientace vůči světovým stranám, dobrá 

dostupnost pro většinu obyvatel města, kvalitní zázemí a atraktivnost území. Důležitými 

atrakcemi ve volné krajně jsou vodní prvky, například jezera či řeky.  

2.1 Zásady umísťování objektů pro sport a rekreaci 

Mezi nejdůležitější zásady patří orientace hřišť podle světových stran. Podélná osa by měla 

být rovnoběžná s osou mezi severem a jihem s maximální odchylkou +/- 15°. Tribuny pro 

diváky zpravidla směřujeme západním směrem od hřiště, aby diváci nebyli oslnění sluncem, 

protože se většina utkání odehrává v odpoledních hodinách.[11]  

Tenisové kurty umisťujeme vedle sebe maximálně po dvojících. Uspořádání dvou 

hřišť za sebou bez oplocení mezi nimi se nedoporučuje. Kurty jsou oploceny do výšky 

minimálně 3 metry, aby bylo zabráněno odletu míčků. V areálu by se také měla nacházet 

cvičná tenisová stěna pro začínající tenisty. Její výška by měla být 3 metry a měla by být 

doplněna v horní části pletivem výšky 1,5 metrů. [8] 

2.2 Využití území deformovaného důlní činností 

Území, která byla zasažena důlní činností, můžou být využívána až poté, co prošla rekultivací. 

Povrch často poklesne až pod hladinu spodní vody a objeví se zde zátopy. Při rekultivaci se 

odstraní zemina, naveze se hlušina a zpět se naveze původní zemina. 

Na zasaženém území se ponechávají pouze objekty s celospolečenským zájmem, jako 

jsou dopravní, inženýrské a sakrální stavby. Kostely jsou zabezpečovány stáhnutím základů 

z předepjatého betonu, sepnutím zdi ocelovými lany a snížení jejich výšky. Toto řešení je 

však finančně velmi nákladné.[4] 
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Nově vznikající stavby se děli do pěti skupin stavenišť podle parametrů přetvoření terénu. 

Ekonomicky přijatelným řešením je stavět ve III. až V. skupině stavenišť.[4] 

2.3 Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability se zabývá obecnou ochranou zvláště cenných částí území 

a jejich vzájemným propojením ekosystémů. Děli se do tří funkčních částí na: biokoridory, 

biocentra a interakční prvky. Z hlediska významu jej dělíme na: lokální, regionální 

a nadregionální. Maximální funkční přerušení biokoridoru lesního typu je 15 metrů.[10]  

2.4 Historie těžby v řešeném území 

Těžba černého uhlí v řešené oblasti začala v roce 1983 z pomocného závodu Dolu Darkov. 

Nejprve se těžilo v oblasti východně za železniční tratí číslo 320. V roce 1988 odstartovaly 

výkupy rodinných domů. První zátopy se objevily v následujícím roce. V roce 1992 bylo 

vydáno 1. územní rozhodnutí pro celý Darkov umožňující rekultivaci. Nový projekt zaměřený 

na cílové řešení rekultivace byl zadán v roce 1995. V následujícím roce byl zhotoven cílový 

návrh řešení této etapy rekultivace. Vytvořit novou krajinu s možností sportovně-rekreačního 

využití občanů Karviné. To zapříčinilo změnu územního rozhodnutí v roce 1997. Technická 

rekultivace začala v roce 1996. V roce 2003 byla navázána spolupráce s biology. Vytváření 

podmínek umožňující vznik biokoridoru začalo v roce 2007. Na přelomu let 2008 a 2009 byla 

ukončena technická rekultivace v území.[9] 

V roce 1954 Darkov s centrem města spojoval pouze Darkovský most. Tehdy ještě 

přes neregulovanou řeku Olši (Obrázek 1). Do roku 1979 zde byla postavena nová 

komunikace směřující na Český Těšín (dnes I/67), místní komunikace směřující na Stonavu 

a nová železniční trať (dnes koridor 3. Třídy č. 320). Tento koridor vznikl kvůli přesunutí 

centra města a zaslepením původní Košicko-bohumínské dráhy vlivem těžby černého uhlí. 

V severozápadní části území vedle komunikace směřující na Stonavu se již začíná budovat 

pomocný závod dolu Darkov (Obrázek 2). V současnosti se zde nachází jezero s přilehlými 

loukami. Komunikace, která spojovala Karvinou s Českým Těšínem přes Darkovský most, 
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dnes již neexistuje. Zachován zůstal pouze úsek dlouhý 150 m spojující most s místní 

komunikací směřující na Stonavu (Obrázek 3). 

 

Obrázek 1: Ortofotomapa z let 1954-1958, [12] 

 

Obrázek 2: Ortofotomapa z roku 1979, [13] 
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Obrázek 3: Ortofotomapa z roku 2011, [9] 
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3 Popis řešené lokality 

Lokalita se nachází jižně od centra města za řekou Olší. Nachází se zde jezero a kolem něj se 

rozprostírají louky, na kterých jsou vysazeny listnaté stromy, kvůli zpevnění nové půdy 

a zabránění její eroze. Oblast je vymezena ze severu trasou plánovaného obchvatu města 

a místní komunikací směřující na Stonavu, ze západu železničním koridorem 3. třídy č. 320, 

z jihu nadzemním přivaděčem pitné vody a z východu komunikací 1. třídy č. 67. 

3.1 Širší vztahy 

Řešené území je na severu od zbytku města odděleno řekou Olší, z jihu a západu sousedí 

s dalším územím zasaženým těžbou černého uhlí. Za komunikací číslo I/67 se nachází státní 

hranice s Polskem tvořena řekou Olší. 

3.1.1 Územní plán 

Územní plán v řešené lokalitě předpokládá využití ploch pro sport, rekreaci a lázeňství. Dále 

by zde měl vzniknout v severní části území silniční obchvat města. Jedná se o přeložku 

komunikace číslo I/67. Tato komunikace by měla vzniknout dle územního plánu do roku 

2015. V poslední změně č. 9 vznikly nové plochy lesů v jižní části oblasti začleněné od roku 

2015 do USES. V západní části území přes železniční koridor zasahuje katastrální území obce 

Stonava.[1] 

3.1.2 Vstupy do území 

Území je spojeno s Karvinou dvěma mosty. Darkovský most, původním názvem most 

Sokolovských hrdinů, se nachází na původní komunikaci spojující Karvinou s Českým 

Těšínem. Dříve tento most sloužil i pro silniční dopravu, dnes je vyhrazen pouze pro pěší 

a cyklisty. Druhý most se nachází přibližně jeden kilometr proti proudu řeky Olše od 

Darkovského mostu a slouží především pro silniční dopravu. 
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V severozápadním rohu území je přístup od železniční zastávky Karviná Darkov. Kolem této 

zastávky vede místní komunikace, kterou mohou pro vstup do území využít cyklisté. Tato 

komunikace vstupuje do území kolem železničního koridoru pod místní komunikaci směřující 

na Stonavu.  

Autobusové zastávky meziměstské hromadné dopravy se nacházejí ve dvou místech. 

Na komunikaci číslo I/67 a na místní komunikaci směřující na Stonavu vedle pomocného 

závodu Dolu Darkov. Linka městské hromadné dopravy na této zastávce byla zrušena novým 

jízdním řádem z prosince 2012. Nyní je nejbližší zastávka MHD za Darkovským mostem. 

Vjezd do území je možný pro návštěvníky z komunikace číslo II/475 ve směru na 

Havířov. Pro vjezd je využita původní komunikace, jejíž část byla zde zachována. 

3.2 Limity území 

Zásadní vliv na činnosti v řešeném území má těžba černého uhlí. Nyní se těží přibližně 

v hloubce 800 metrů pod zemským povrchem a je naplánována do roku 2020. V současné 

době se těží pod západní části jezera, které vzniklo těžbou, a je hluboké 26 metrů.[9] 

3.2.1 Ochranné pásmo komunikací a dráhy 

Ochranné pásmo komunikace I/67 je 50 metrů od osy komunikace a místní komunikace 

směřující na Stonavu je 15 metrů od osy komunikace. Ochranné pásmo dráhy číslo 320 je 60 

metrů od osy krajní koleje. Na poddolovaném území je zaveden trojkolejný systém dráhy a je 

zde snížena rychlost projíždějících vlaků. Tento systém je zde zaveden kvůli častým opravám 

tratě. Jedna kolej je vždy mimo provoz a je opravována a zvednuta do potřebné výšky, aby 

nedošlo k jejímu zatopení a poškození.[10]  

3.2.2 Ochranné pásmo inženýrských sítí 

Ochranné pásmo vodovodu DN 100, ocel je 1,5 metrů od vnějšího líce potrubí, vodovodního 

nadzemního přivaděče pitné vody DN 600 je dle požadavku správce sítě stanoveno na 6 metrů 
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od vnějšího líce potrubí. V tomto ochranném pásmu se nachází středotlaký nadzemní 

plynovod se svým pásmem 4 metrů od kolmého obrysu potrubí (Obrázek 4).[10]  

Ochranné pásmo vzdušného vedení vysokého napětí 22 kV je 7 metrů a zvláště 

vysokého napětí 440 kV je 30 metrů od osy krajního vodiče. Ochranné pásmo stávající 

stožárové trafostanice je 10 metrů od jejího okraje.[2] 

 

Obrázek 4: Nadzemní vedení inženýrských sítí a vzdušné vedení ZVN 

3.2.3 Ochranné pásmo lesa a čistírny odpadních vod 

Ochranné pásmo lesa je 50 m od jeho hranice. Les v řešeném území je začleněn do USES. 

V současnosti se zde les ještě nenachází. Do územního plánu byl zakreslen v jeho poslední 

změně číslo 9 ze dne 14. 9. 2010.[10]  

Ochranné pásmo nové ČOV je 20-50 m od bytové zástavby. V řešené lokalitě se druh 

této zástavby nenachází.[10]  
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3.2.4 Důlní vlivy 

Důlní vlivy omezují možnosti výstavby na poddolovaném území. Takto zasažená oblast se 

dělí do pěti skupin stavenišť podle parametrů přetvoření terénu. Parametry jsou tyto: 

vodorovné poměrné přetvoření, poloměr zakřivení a naklonění. „Objekty na staveništi 

skupiny V nevyžadují zajištění proti účinkům poddolování mimo objekty zvláště citlivé na 

dané parametry.“ Na staveništi III. A IV. lze zajistit stavby ekonomicky přijatelným 

způsobem proti účinkům poddolování.  Na staveniště I. A II. skupiny se umisťují pouze 

objekty těžební organizace nebo dopravní objekty s celospolečenským zájmem.[4]  

Inženýrské sítě jsou přednostně vedeny mimo území zasaženými důlními vlivy. Pokud 

vedení inženýrských sítí musí vést přes takto zasažené území, vede se na povrchu s možností 

výškové rektifikace. Pod tímto vedením je zpravidla zřízen ohradník, ve kterém se netěží. 

Takto se vedou především transitní nebo hlavní inženýrské sítě. Pokud inženýrské sítě 

zasahují do území okrajově, jsou vedeny dvěma způsoby: co nejkratší vedení kolmo na 

izokatabázy nebo delší trasou rovnoběžně s nimi. Izokatabáza je myšlená čára spojující na 

povrchu místa se stejným poklesem (Obrázek 5).[4] 

 

Obrázek 5: Mapa plánovaných poklesů do roku 2020, [9] 
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3.3 Majetkové vztahy 

Převážnou část území vlastní tři subjekty. Je to město Karviná, OKD, a. s., RPG RE Land, 

s.r.o. A několik soukromých vlastníků (Obrázek 6). Těchto sedm parcel má v dlouhodobém 

pronájmu těžební společnost. Město Karviná vlastní pozemky v místech bývalých komunikací 

a pod areálem mateřské školky, v současné době na dně jezera. OKD, a. s. vlastní pozemky na 

okraji řešené oblasti a zbývající většinu pozemku vlastní společnost RPG RE Land, s.r.o. 

Těžební společnost má zájem směnit pozemky v řešeném území s městem Karviná, za 

pozemky ležícími na trase plánovaného obchvatu města. 

 

Obrázek 6: Mapa majetkových vztahů, [9]  

3.3.1 Původní zástavba 

Pozůstatek původní zástavby se nachází pouze v podobě katastrální mapy. Nacházely se zde 

rodinné domy a občanská vybavenost. Jejich parcelace je zachována v katastrální mapě 

dodnes. Scelení jednotlivých pozemků by bylo nákladné, vzhledem k deformacím terénu 

a následné rekultivaci. 
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Obrázek 7: Ortofotomapa překrytá katastrální mapou, [9] 

3.4 Analýza problému  

Silné stránky:  

 oblast se nachází v blízkosti města a Lázní Darkov,  

 je dobře dostupná pro pěší a cyklisty,  

 dostupnost městské a meziměstské hromadné dopravy,  

 v blízkosti se nachází železniční zastávka,  

 území není zastavěno,  

 nachází se zde vodní plocha. 

Slabé stránky:  

 na okraji oblasti se nachází vytížená komunikace 1. Třídy, která je vedena na náspu, dále 

zde vede železniční koridor a nadzemní vedení inženýrských sítí,  

 důlní vlivy v území,  

 chybějící technická infrastruktura. 
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Příležitosti:  

 nové využití nezastavěného území pro podnikání, 

 vznik nových ploch pro sport a rekreaci, 

 rozvoj turistického ruchu ve městě. 

Hrozby: 

 nedostatek lázeňských hostů a uzavření Lázní Darkov, 

 nepředpokládané poklesy půdy, 

 změna plánu těžby, 

 poruchy technické infrastruktury důlními vlivy. 
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4 Návrh řešení 

Návrh předpokládá využití území pro účely sportu a rekreace. Bude napojeno na lázeňsky 

park přes Darkovský most a na stávající cyklostezky. 

4.1 Členění území 

Území bude rozděleno do tří funkčních ploch na park, nevyužitelné plochy a oblast sportu 

a rekreace. 

Nevyužitelné plochy se nacházejí v západní části oblasti. Jsou zasaženy důlními vlivy, 

které zde neumožňují výstavbu nebo se nacházejí na okrajích oblasti, kde jejich využití 

znemožňují komunikace nebo inženýrské sítě. 

Park se nachází za vstupem do území z Darkovského mostu, který ho propojí 

s Lázeňským parkem. Po dostavbě obchvatu města zde vznikne pěší zóna s cyklostezkou, 

kterou nebude narušovat automobilová doprava. Tuto trasu bude možno využít i pro in-line 

brusle. 

Oblast sportu a rekreace se rozprostírá východně od jezera. V této oblasti se nachází 

plochy pro rekreační sport, pláž, lanové centrum, restaurace, minigolf, autocamping a hřiště 

pro volejbal, tenis a beachvolleyball. 

4.2 Řešení dynamické a statické dopravy 

Do území nebude možno vjíždět motorovými vozidly mimo dopravní obsluhu. Vozidla budou 

odstavena na okraji oblasti na záchytných parkovištích. 

Ve východní části oblasti jsou již vybudovány obslužné komunikace šířky 3,5 metrů 

se štěrkovým povrchem.[7] V západní části je pouze jedna komunikace, která umožňuje 

přístup k nadzemním inženýrským sítím. 
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Pěší stezky budou vybudovány ve východní části jezera. Jejich povrch bude štěrkový šířky 2 

metry.[7] Největší část stezek se nachází v parku. Propojuje dětská hřiště a vytváří zde pěší 

okruhy. Ostatní stezky propojují areály s parkovišti nebo zkracují vzdálenost mezi pláží 

a restaurací. 

Cyklostezky budou vybudovány v severní a východní části oblasti. Jejich povrch bude 

štěrkový šířky 2,5 metrů, v zatáčce se dle poloměru bude šířka zvětšovat.[7] Tyto stezky 

budou umožnovat rychlý průjezd územím, okružní jízdu a přístup pro cyklisty ke sportovištím 

a autocampingu. Kolem přítoku jezera v jižní části by měla být dobudována cyklostezka 

propojující centrum města s Karvinou Louky. Tato část byla od města izolována těžbou. 

Stezky se smíšeným provozem chodců a cyklistů jsou již částečně vybudovány. 

Dostavěn bude úsek v západní části oblasti. Budou zde vybudovány dva nové mosty šířky 3,5 

metru, které stezky propojí a vytvoří zde okruh. Stezky budou široké 3,5 metru se štěrkovým 

povrchem.[7] V časovém výhledu 5 až 10 let by bylo možné ve východní části oblasti na 

stezku položit asfaltový povrch, který by byl vhodný pro in-line brusle 

Území je rozděleno na východní a západní část přítokem a odtokem vody z jezera.  

Spojí ho dvě nové přemostění. Ve spodní části přemostění budou umístěny betonové skruže 

umožňující průtok vody, na které bude navezena hlušina. Komunikace, která zde povede, 

bude šířky 3,5 metrů a na okrajích bude opatřena zábradlím.  

Zásobování a dopravní obsluhy budou do území vjíždět přes křižovatku s komunikací 

číslo II/475 a následně využijí stezky se smíšeným provozem. Tato křižovatka bude také 

využívána jako příjezd do areálu sportovišť, autocampingu a dvou parkovišť. Rozhledové 

poměry byly v této křižovatce ověřeny pomoci rozhledových trojúhelníků.[6] Návrhová 

rychlost komunikace II/475 je 70 kilometrů za hodinu. Pro správce sítí bude umožněn vjezd 

z místní komunikace směřující na Stonavu. 

Parkovací plochy pro návštěvníky areálu jsou rozděleny na 3 samostatné plochy. 

Celková kapacita míst je 216 a z toho je 12 „stání pro vozidla přepravující osoby těžce 

pohybově postižené“[3] (Tabulka 1). Největší parkovací plocha se nachází na severním okraji 

území, vedle Darkovského mostu, s kapacitou 107 + 6 parkovacích míst. Toto parkoviště má 

vybudovány dva vjezdy. Po dokončení obchvatu města bude současný výjezd zrušen a bude 

přesunut přímo na místní komunikaci směřující na Stonavu. Tato komunikace bude po 

dostavbě obchvatu v těchto místech zaslepena. Rozhledové poměry dočasného výjezdu 
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z parkoviště byly ověřeny pomocí rozhledových trojúhelníků pro sjezdy s návrhovou rychlosti 

hlavní komunikace 50 kilometrů za hodinu. Zbylé dvě parkoviště se nachází v jižní části 

areálu. Využívají současných asfaltových komunikací. Jejich kapacity jsou 57 + 3 a 40 + 3 

parkovacích míst. Jedno menší parkoviště se nachází ve sportovním areálu pro jeho 

návštěvníky s kapacitou 25 + 2 parkovacích stání (Tabulka 2). Pro dva hráče je zde jedno 

parkovací místo.[3] [7] 

Výpočet potřebných kapacit parkovacích míst byl proveden podle. [7] 

Tabulka 1: Potřebný počet parkovacích míst sportovně rekreačního areálu. 

Oblast Počet jednotek na jedno 

parkovací místo 

Počet jednotek Počet parkovacích míst 

Minigolf 2 dráhy 26 13 

Petanque 1 dráha 5 5 

Pláž 3-6 návštěvníků 500 100 

Park 10 000 m2 80 000 8 

Molo 2 lodě 10 5 

Hausbót 15 m2 185 13 

Restaurace 5 m2 225 45 

Lanové centrum --- --- 15 

Celkem --- --- 204 

Tabulka 2: Potřebný počet parkovacích míst ve sportovním areálu. 

Sport Kapacita hráčů Počet parkovacích míst 

Tenis 18 9 

Volejbal 24 12 

Beachvolleyball 8 4 

Celkem 50 25 + 2 

4.3 Technická infrastruktura 

Jižním okrajem řešené oblasti prochází vzdušné vedení zvláště vysokého napětí 440 kV, 

nadzemní přivaděč pitné vody zásobující Karvinou z přehrady Šance DN 600 a vedle tohoto 

přivaděče je umístěn nadzemní středotlaký plynovod DN 200 společnosti Green Gas DPB, 

a s. Východní částí území prochází rovnoběžně s komunikací I/67 vzdušné vedení vysokého 

napětí 22 kV. Na tomto vedení se v jižní části nachází stožárová trafostanice. Na severním 
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okraji oblasti vede vodovod DN 100 ocel ze směru od Darkovského mostu, který je v úrovni 

navrhovaného parkoviště zaslepen. Jedná se o původní vodovod zásobující tuto oblast. 

4.3.1 Zásobování vodou a odkanalizování  

Vodovodní přípojka bude umístěna na vodovod DN 100, ocel v severní části území vedle 

parkoviště. V místě připojení bude zřízena vodoměrná šachta. Materiál potrubí vodovodní 

přípojky bude plast. Trasa přípojky povede rovnoběžně s izokatabázamy a bude kopírovat 

trasu pěších stezek a stezek se smíšeným provozem.[5] Bude uložena vedle těchto 

komunikací. 

Dešťová voda bude vsakována v místech dopadu. Z komunikací bude voda sváděna do 

příkopů a z nich pak zpět do recipientu. U budov budou umístěny vsakovací galerie nebo 

bude dešťová voda jímána pro pozdější využití. Je zde vhodné podloží pro vsakování. 

Původní zemina je štěrkovito-písčítá nad ní se nachází vrstva hlušiny o mocnosti několika 

metrů, nad kterou je přibližně jeden metr původní zeminy. Hladina spodní vody je průměrně 

dva metry pod povrchem.  

Na splaškovou gravitační kanalizaci budou napojeny všechny nově navrhované 

objekty v území, mimo hausbót. Tato kanalizace bude zakončena čističkou odpadních vod. 

Stoky budou umístěny do osy komunikace, kvůli její šířce a pohybu cyklistů.[5] Užitková 

voda z čističky bude vsakována na přilehlé louce pomocí vsakovacích galerií a tunelů. 

4.3.2 Zásobování elektrickou energií 

Území bude napojeno na stožárovou trafostanici stojící na trase vzdušného vedení vysokého 

napětí 22kV v jihovýchodní části oblasti. Toto odběrné místo má označení Trafostanice 

KA_0047. Napěťová hladina trafostanice je 0,4 kV (nízké napětí) a způsob napojení je přes 3 

fáze. V území bude elektrická energie rozváděna podzemním kabelem nízkého napětí. Trasa 

bude volená volným terénem a vedle komunikací. 

Veřejné osvětlení bude na trase mezi autocampingem a Darkovským mostem. Lampy 

budou vysoké 3,5 metrů a při této velikosti budou od sebe vzdáleny 25 metrů. Tato vzdálenost 

byla určena pomocí goniometrické funkce. Vychází z předpokladu, že kužel světla vyzářený 

lampou svírá úhel 15° s povrchem, a proto jedna lampa osvětlí kružnici o poloměru 13 metrů. 
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Osvětleny budou dva areály a to autocamping a sportovní areál. Lampy a jejich rozmístění 

bude podle stejných parametrů jako u veřejného osvětlení. 

4.4 Popis jednotlivých sektorů 

Řešené území bylo rozděleno do 3 hlavních sektorů podle jejich využití a funkce. Největší 

rozsah z nich mají nevyužitelné plochy. Nacházejí se na okrajích území a místech důlních 

vlivů neumožňujících výstavbu.  

4.4.1 Park 

Park se nachází v severní části, vedle vstupu do území z Darkovského mostu. Nově vzniklý 

park by měl rozšířit ten stávající Lázeňský. Oba budou propojeny právě tímto mostem, který 

slouží pouze pro chodce a cyklisty. Po dostavbě obchvatu města nebude spojení narušovat 

silniční doprava. V současnosti trasu křižuje místní komunikace směřující na Stonavu, na 

kterou navazuje místní komunikace směřující k mostu. Tato komunikace slouží pro přístup 

k zahrádkářské osadě a několika rodinným domům. Dále na tuto komunikaci dočasně 

vyúsťuje sjezd z nově navrhovaného parkoviště. Po dostavbě obchvatu bude sjezd zrušen 

a přemístěn na původní komunikaci směřující na Stonavu. Tato komunikace bude přeložena 

západním směrem spolu s místí komunikací a již nebudou narušovat propojení dvou parků. 

Pro přístup do parku bude vybudován nový přechod pro chodce. Bude umístěn na 

komunikaci směřující na Stonavu a umožní přístup z parkoviště a z Darkovského mostu. Pro 

cyklisty bude vybudována zpomalující šikana pří výjezdu z parku na místní komunikaci 

směřující na Stonavu. 

V parku budou vybudovaný pěší stezky, které vytvoří nové okruhy pro chodce 

a rodiny s dětmi. Pro ně budou vystavěna dvě dětská hřiště, která budou umístěna na křížení 

pěších stezek. Povrch těchto hřišť bude štěrkový. Atrakce budou mít co nejmenší půdorysnou 

plochu, z důvodů eliminování důlních vlivů. Přednostně by měli být ze dřeva s možností 

výškové rektifikace úchytných patek. 
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V ploše navrhovaného parku se nyní nachází převážně travnatý povrch, na kterém jsou 

vysazeny listnaté stromy zabraňující erozi půdy. Množství a staří těchto stromů se v ploše 

zvyšuje se vzdáleností od jezera. 

4.4.2 Nevyužitelné plochy 

Nevyužitelná plocha nacházející se v západní a střední části území je zasažena důlními vlivy. 

Západní okraj jezera by měl do roku 2020 poklesnout o 6 metrů. Vodní hladina by se měla 

o několik metrů rozšířit, poloostrov by se měl z větší části ponořit a měl by zde zůstat malý 

ostrůvek.  

V jižní části území ještě nebyla dokončena rekultivace pod inženýrskými sítěmi. 

Využití území také brání tyto sítě. Jsou vedeny nadzemně kvůli možnosti výškové rektifikace. 

Vede zde vodovodní přivaděč, středotlaký plynovod, vysoké napětí a zvláště vysoké napětí. 

V severní části je plocha oddělena místní komunikací směřující na Stonavu. Mezi 

touto komunikací a Darkovským mostem je naplánována trasa obchvatu města. V této ploše je 

navrhnuto parkoviště. Po dokončení obchvatu je možné tuto plochu využít pro rozšíření parku 

směrem k mostu.  

4.4.3 Objekt a okolí restaurace 

Restaurace se nachází ve východní části jezera. Je situována do středu využívaného území. 

V její blízkosti se nachází hřiště pro softbal, fotbal, frisbee, badminton, lanové centrum, 

dětské hřiště a pláž. 

V areálu restaurace se nachází letní předzahrádka s místem pro odstavení jízdních kol. 

V budově bude také půjčovna sportovního vybavení, především pro minigolf a petanque. 

Severně od ní se nachází 5 petanquových hřišť. Za restaurací je dětské hřiště a vycházkový 

okruh s lavičkami. Jihovýchodně se nachází 26 jamkové hřiště minigolfu. 

Kapacita restaurace je 20 míst u stolu v interiéru a 50 míst u stolu na letní 

předzahrádce. V letních měsících bude provoz celotýdenní, na jaře a na podzim bude 

víkendový a v zimě bude zavřeno. Hygienické prostory pro návštěvníky jsou tvořeny 3 

záchodovými kabinami včetně jedné bezbariérové a 3 umyvadly pro ženy a 2 záchodovými 
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kabinami včetně jedné bezbariérové, 3 pisoáry a 2 umyvadly pro muže. Bude zde pracovat 

maximálně 5 zaměstnanců a budou mít k dispozici jednu toaletu s umyvadlem. Rozměry 

budovy restaurace jsou 10 x 15 metrů.[11]  

U každého petanquového hřiště bude umístěna jedna lavička. Rozměry hřiště jsou 4 x 

15 metrů a jejich povrch je štěrkový.  

V části za restauraci se bude nacházet vycházkový okruh, kolem kterého budou 

umístěny lavičky. Uprostřed toho okruhu bude dětské hřiště se štěrkovým povrchem 

a travnatá plocha pro pohybové aktivity dětí. Na hřišti jsou navrženy dvě atrakce, z toho je 

jedna bezbariérová.  

Minigolfové hřiště bude oploceno. Bude zde 26 drah a přístup k nim bude přes 1,5 

metrů široký štěrkový chodník. U každé dráhy bude lavička a zpevněná plocha. Dráha má 

šířku 0,9 metrů, délku 6,25 metrů (přímá dráha) a průměr kruhové části je 1,4 metrů. Budou 

zde vysazeny stromy tak, aby vytvářeli stín a zlepšily podmínky pro hru. 

Zásobování restaurace bude prováděno z jižní komunikace. Vozidlo zde bude couvat. 

Objekt bude napojen na vodovod, elektrickou síť a na splaškovou kanalizaci. Dešťová 

voda ze střech bude zasakována na místě pomocí vsakovacích galerií. Hlavní přístupy 

k objektu budou nasvíceny veřejným osvětlením. 

4.4.4 Prostor pro rekreační sport 

Tento prostor se nachází v blízkosti parku, restaurace a pláže s hausbótem. V jeho severní 

části se nachází travnaté hřiště na softbal. Hřiště tvoří čtvrt kruh o poloměru 76,2 metrů 

a mety jsou od sebe vzdáleny 18,29 metrů.[8] Vedle hřiště stojí dřevěný altán s lavičkami 

sloužící jako zázemí pro hráče. 

Směrem k jezeru od softbalového hřiště se nachází travnatá plocha pro fotbal, frisbee 

a badminton. Tato plocha má rozměry 150 x 50 metrů a je situována v blízkosti pláže. Jsou 

zde umístěny dva dřevěné altány, jako zázemí pro sportovce přibližně v polovině plochy. 

V prostoru budou umístěny 4 mobilní brány pro fotbal, které budou zajištěny proti překlopení 

a odcizení. 
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4.4.5 Pláž a přilehlá prostranství 

Pláž se nachází na východním břehu jezera. V její blízkosti je plocha pro rekreační sport 

a malé náměstí, za nímž jsou dětská hřiště. Povrch pláže bude složen z 10 metrů širokého 

štěrkového pásu kolem vodní plochy a zbytek bude s travnatým povrchem.  

Ve středu pláže je molo s hausbótem a plocha pro umístění 10 chemických toalet. 

Vedle této plochy je příjezd pro manipulaci s těmito toaletami a pro čerpání odpadních vod 

z hausbótu. Tento příjezd složí v případě požáru pro přístup hasičské techniky k vodě z jezera. 

V ploše pláže jsou rozmístěny 4 převlékárny. Stěna převlékárny bude tvořena živým plotem. 

Dočasně zde bude umístěna dřevěná zástěna, po dobu než plot doroste do požadované 

velikosti. 

Na hausbótu bude půjčovna lodí, šlapadel a studený bufet s letní předzahrádkou 

s kapacitou 20 míst k sezení. Bude připojen na vodovod a elektrickou energii. Odpadní voda 

bude zachycována v nádrži a následně nárazově čerpána a odvážena fekálními vozy. Bude zde 

toaleta s umyvadlem pro zaměstnance na hausbótu. Lodě budou kotvit na konci mola podél 

dvou výběžků. Hausbót má rozměry 5 x 10 metrů a jeho přístupová komunikace pro pěší bude 

široká 2 metry. 

Malé náměstí tvoři půlkružnice o poloměru 15 metrů. V tomto místě se střetávají 

komunikace z několika směrů. Je zde přístup od restaurace, rekreačních sportovišť, hausbótu 

a lanového centra. Přes náměstí vede hlavní přístupová trasa, na které je veřejné osvětlení. Po 

jeho okrajích jsou rozmístěny lavičky a odpadkové koše. V zadní části směrem k restauraci se 

nacházejí dětská hřiště, která rozděluje pěší stezka. Stromy jsou zde rozmístěny tak, aby 

vytvářely stín. 

4.4.6 Lanové centrum 

Lanové centrum se nachází jižně od restaurace a východně od pláže. Vede kolem něj hlavní 

přístupová komunikace s veřejným osvětlením směřující ke sportovnímu areálu 

a autocampingu. 

Areál je oplocen. Nachází se v něm budova pokladny a půjčovny vybavení, 

trampolíny, úschovna jízdních kol, boulderové stěny a lanové překážky. Dále jsou zde 

rozmístěny lavičky a odpadkové koše. Budova pokladny má rozměry 5 x 10 metrů. Je v ní 
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umístěna toaleta s umyvadlem pro zaměstnance a pro návštěvníky je zde jedna toaleta 

s umyvadlem pro ženy a jedna toaleta, jeden pisoár a jedno umyvadlo pro muže. Budova je 

připojena na vodovod, elektrickou síť a splaškovou kanalizaci. Dešťová voda ze střech bude 

zasakována na místě prostřednictvím vsakovacích galerií. 

Úschovna jízdních kol má kapacitu 70 kol. Povrch bude štěrkový. Vedle úschovny se 

nacházejí trampolíny. Je jich zde 8, každá o rozměru 5 x 5 metrů a jsou rozmístěny ve dvou 

řadách. Jsou ohrazeny 3 metry vysokou sítí. Před každou trampolínou stojí lavička pro 

odložení věcí. 

Boulderové stěny se nacházejí vedle komunikace směřující k autocampingu. Jsou 

vysoké 3 metry a kolem nich je štěrkový povrch s lavičkami. 

Lanové překážky jsou umístěny na dřevěných kůlech ve výšce 5 až 9 metrů ve 

vzdálenosti 10 metrů od sebe. Je možno zde umístit dva druhy překážek podle způsobu jištění. 

Buď jste jištěni instruktorem ze země nebo trasu procházíte a jistíte se sami lanem nad 

hlavou. V první variantě je kapacita překážek závislá na počtu instruktorů a vstup je finančně 

náročnější, než druhá varianta. Proto bych zvolil pro toto lanové centrum druhou variantu. 

Z důvodu menšího počtu zaměstnanců, větší kapacity a menší finanční náročnosti pro 

návštěvníky s předpokladem jejich častější návštěvnosti. Za kůly jižním směrem jsou 

vysazeny stromy pro budoucí rozšíření lanového centra. 

4.4.7 Sklad, údržba a čistírna odpadních vod 

Areál se nachází ve východní části oblasti, v blízkosti komunikace I/67, lanového centra 

a restaurace. Hlavní přístup je přes cyklostezku navazující na stávající asfaltovou komunikaci, 

která vyúsťuje na silnici II/475. 

Budova skladu a údržby má rozměry 15 x 20 m a její areál je oplocen. Ve skladu jsou 

garáže techniky. Pro pracovníky je zde denní místnost a šatna. Hygienické zázemí tvoří jedna 

toaleta, pisoár, umyvadlo a sprcha. Areál má štěrkový povrch. Dešťové vody budou 

zasakovány na místě pomocí vsakovacích galerií. 

Budova ČOV má rozměry 10 x 10 m a její areál je oplocen. Přístup je přes areál 

skladu a údržby. Vyčištěná voda bude zasakována na přilehlé louce.  
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4.4.8 Sportovní areál 

Sportovní areál je oplocen a nachází se v jihovýchodní části území. Sousedí s autocampingem 

a pro příjezd automobilů je využito původní komunikace vyúsťující na silnici II/475. Druhý 

vstup je ze severní strany a slouží chodcům a cyklistům. Třetí vstup jej propojuje 

s autocampingem a je určen pouze pro ubytované hosty. 

V areálu jsou umístěny 4 antukové tenisové kurty, cvičná tenisová stěna, 2 antukové 

volejbalové kurty, 2 kurty pro beachvolleyball, parkoviště a budova šaten.  

Budova má rozměr 15 x 15 m a jako jediná v celém území je dvoupodlažní. V 1. NP je 

umístěna recepce se studeným bufetem, bezbariérovou šatnou, toaletou a sprchou. Pro 

zaměstnance zde bude jedna toaleta s umyvadlem. Ve 2. NP se nacházejí dámské a pánské 

šatny s hygienickým zázemím. Maximální kapacita sportovišť je 50 sportovců. Šatny budou 

skříňkové s kapacitou 30 pánských a 30 dámských míst. Hygienické zázemí je tvořeno 

3 toaletami, 6 sprchami a jedním umyvadlem pro dámy a 2 toaletami, 2 pisoáry, 6 sprchami 

a jedním umyvadlem pro pány.[11]  

Budova bude připojena na vodovod, elektrickou síť a na splaškovou kanalizaci. 

Dešťovou vodu bude možno zasakovat na místě nebo podle potřeby zachytávat a později ji 

využívat ke kropení antukových kurtů. 

Tenisový kurt má rozměr 18 x 36 m. Jsou spojeny do dvojic a dokola jsou obehnány 

pletivem do výšky minimálně 3 m. Každá dvojce a cvičný kurt mají k dispozici hadici na 

kropení antuky. Každé hřiště je opatřeno dvěma lavičkami a jednou věží pro rozhodčího. 

Cvičná stěna bude rovná a vysoká 3 m a nad ní bude pletivo o výšce 1,5m. Maximálně může 

hrát najednou tenis 18 hráčů a z toho 2 na cvičné stěně.[8] 

Volejbalové hřiště má rozměr 15 x 24 m. V areálu se nachází dvě hřiště. Mezi nimi 

jsou umístěny lavičky pro hráče, a hadice pro kropení antuky. V zadní části je převlékárna, 

vytvořená z živého plotu. Maximálně může hrát najednou volejbal 24 hráčů. Kurty jsou od 

autocampingu odděleny stromy, aby vytvářely stín, zachycovaly míče a zabraňovaly šíření 

prachu.[8] 

Beachvolleyballové hřiště má rozměr 15 x 24 m. Povrch těchto dvou hřišť, které se 

nacházejí v areálu, je písčitý. Na okrajích kurtu jsou mimo písek lavičky a převlékárna 

tvořena živým plotem. U vstupu na kurty se nacházejí dvě sprchy se studenou vodou a hadice 
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pro kropení písku. Odpadní voda ze sprch bude zasakována na místě pomocí vsakovacích 

galerií. Parkoviště je před míči chráněno živým plotem. Maximální počet hráčů je 8.[8] 

Před budovou bude letní předzahrádka s 12 místy u stolu. Mezi tenisovými kurty 

a parkovištěm bude umístěna plocha pro odstavení 15 jízdních kol. Parkoviště s kapacitou 27 

míst včetně 2 pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.[3] Zásobování 

objektu bude prováděno zezadu nacouváním vozidla. 

4.4.9 Autocamping 

Autocamping je situován v jihovýchodní části území. Ze severu s ním sousedi areál 

sportovišť. Spolu se sportovišti je od zbytku území oddělen biokoridorem lesa. Příjezd je 

veden přes stávající komunikaci vyúsťující na silnici II/475. 

Celý areál je oplocen a vstup do něj budou umožňovat čipové karty. Nacházejí se zde 

3 vstupy. Jeden slouží pro vjezd motorových vozidel v jižní části, druhý jej propojuje se 

sportovišti a třetí je zadní a slouží pro vstup do zbytku území. 

V areálu jsou 3 budovy a 6 dřevěných přístřešků. Jedna budova slouží jako recepce 

a nachází se v ní jedna toaleta s umyvadlem pro zaměstnance. Ostatní dvě budovy slouží pro 

ubytované hosty jako hygienické prostory. Do 2 altánů mezi budovami pro hygienu je 

zavedena elektřina. 

Autocamping má kapacitu 200 hostů. K dispozici jsou jim dvě budovy hygienického 

zázemí. V každé z těchto budov jsou 3 toalety včetně bezbariérové kabiny, 4 umyvadla a 2 

sprchy pro ženy a 2 toalety včetně bezbariérové kabiny, 2 pisoáry, 4 umyvadla a 2 sprchy pro 

muže. V zadní části budov směrem k recepci se v každé nachází kuchyňka s 2 dřezy 

s výlevkou, 4 dvouplotýnkové vařiče a 4 místa u pracovního stolu. Autocamping vlastní 1* 

z důvodů nedostupnosti obchodu se základními potravinami do 500 metrů.[11]  

Areál je rozdělen na 3 části. Na plochy pro karavany, stany a pro sport a rozdělávání 

ohně. Plocha pro karavany se nachází v jižní části plochy vedle budovy pro hygienu. V ploše 

jsou zde umístěny místa pro elektrickou přípojku karavanů. Kapacita je 15 karavanů. Plocha 

pro sport a rozdělávání ohně je situována v západní části a je oddělena stromy. Ve zbylém 

prostoru se nachází plocha pro stany s celkovou kapacitou 85 míst. 
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Komunikace v autocampingu jsou šířky 3 metry se štěrkovým povrchem. Před 

budovou recepce se nachází plocha pro dočasné odstavení automobilů pro hosty, kteří se 

přijeli ubytovat. 

V ploše se nacházejí odpadkové koše, dřevěné altány a osvětlení areálu. Altány jsou 

umístěny v části určené pro stanování. Krajní altány na severní straně budou připojeny 

k elektrické síti. Lampy jsou vysoké 3,5m a budou pravidelně zhasnuty v jednu hodinu ráno. 

K areálu vede z města hlavní přístupová komunikace, na které je umístěno veřejné osvětlení.  

Areál je napojen na vodovod, elektrickou síť a na splaškovou kanalizaci. Dešťová 

voda ze střech bude zasakována na místě pomocí vsakovacích galerií. 



Bakalářská práce 

 

33 

 

5 Parametrický odhad nákladů 

Jednotkové ceny byly stanoveny na konzultaci s vedoucím bakalářské práce nebo dle běžných 

cen trhu. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Do odhadu nákladů nejsou zahrnuty ceny vsakovacích 

ploch a vsakovacích galerií. Do nákladů na veřejné prostranství jsou zahrnuty komunikace, 

zpevněné plochy, inženýrské sítě, lampy veřejného osvětlení, budova skladu a ČOV 

(Tabulka 3). V nákladech na areál restaurace se nachází nepodsklepená dřevostavba 

restaurace, přilehlé okolí včetně zeleně a vybavení, dětské hřiště (Tabulka 4) a jeho atrakce 

(Tabulka 10). Náklady na areál pláže v sobě zahrnují úpravu okolních prostranství, molo 

s hausbótem a dětská hřiště (Tabulka 5) s atrakcemi (Tabulka 11). V nákladech na areál 

lanového centra je započítána nepodsklepená dřevostavba, trampolíny, lanové překážky, 

boulderové stěny a úpravy terénu (Tabulka 7). V nákladech na park jsou zahrnuty úpravy 

travnatých ploch, vybavení, dětská hřiště (Tabulka 6) a jejich atrakce (Tabulka 12). Stavba 

sportovního areálu zahrnuje výstavbu hřišť pro tenis, volejbal, beachvolleyball, úpravu ploch, 

zeleň, komunikace a nepodsklepenou dřevostavbu sloužící jako zázemí pro sportovce 

(Tabulka 8). Náklady na stavbu autocampingu zahrnují budovy, zeleň, úpravy travnatých 

ploch, inženýrské sítě a komunikace (Tabulka 9). 

Tabulka 3: Náklady na veřejné prostranství 

Položka Množství Jednotková cena Náklady v Kč 

Komunikace š. 2m 2 256 m 700 3 158 400 

Komunikace š. 2,5m 1 931 m 700 3 379 250 

Komunikace š. 3,5m 3 069 m 700 7 519 050 

Náměstí 761 m2 700 532 700 

Parkoviště 3 710 m2 700 2 597 00 

Most 140 m3 3 000 420 000 

Lampa VO 51 ks 8 000 408 000 

Silový kabel NN 2150 m 600 1 290 000 

Vodovodní přípojka 2000 m 1800 3 600 000 

Splašková kanalizace 745 m  2 200 1 639 000 

Budova ČOV 400 m3 4 000 1 600 000 

Budova skladu 1 200 m3 2 500 3 000 000 

Zpevněné plochy 2 000 m2 700 1 400 000 

Celkem  30 543 400 
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Tabulka 4: Náklady na areál restaurace 

Položka Množství Jednotková cena Náklady v Kč 

Budova 600 m3 5 000 3 000 000 

Travnaté plochy 9 000 m2 70 630 000 

Minigolf 26 drah 10 000 260 000 

Petanque 300 m2 400 210 000 

Komunikace 905 m2 700 633 500 

Dětské hřiště 377 m2 900 339 300 

Lavička 42 ks 3 500 147 000 

Odpadkový koš 9 ks 1 800 16 200 

Stromy typ 1/2 10/72 ks 500/1 000 77 000 

Oplocení 305 m 760 231 800 

Celkem  5 544 800 

Tabulka 5: Náklady na areál pláže 

Položka Množství Jednotková cena Náklady v Kč 

Hausbót 150 m3 10 000 1 500000 

Molo 180 m2 2 000 360 000 

Pláž 2 000 m2 400 800 000 

Travnaté plochy 12 675 m2 70 887 250 

Komunikace 110 m2 700 77 000 

Dětské hřiště 705 m2 900 634 500 

Strom 1 44 ks 500 22 000 

Strom 2 26 ks 1 000 26 000 

Odpadkové koše 9 ks 1 800 16 200 

Lavičky 11 ks 3 500 38 500 

Altány 188 m3 2 200 413 600 

Celkem  4 775 050 

Tabulka 6: Náklady na park 

Položka Množství Jednotková cena Náklady v Kč 

Travnaté pl. parku 80 000 m2 50 4 000 000 

Dětské hřiště 2 074 m2 900 1 866 600 

Lavičky 30 ks 3 500 105 000 

Odpadkové koše 15 ks 1 800 27 000 

Celkem  5 998 600 
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Tabulka 7: Náklady na lanové centrum 

Položka Množství Jednotková cena Náklady v Kč 

Budova 50 m3 5 000 750 000 

Trampolíny 8 ks 10 000 80 000 

Komunikace 510 m2 700 357 000 

Povrch dopadů 3137 m2 900 2 823 300 

Oplocení 453 m 760 344 280 

Boulder 389 m2 3 000 1 165 500 

Lavičky 25 ks 3 500 87 500 

Lanové překážky 1  1 200 000 

Stromy 24 ks 1 000 24 000 

Odpadkové koše 4 1 800 7 200 

Travnaté plochy 6539 m2 70 457 730 

Celkem  7 296 510 

1 
Cena lanových překážek byla stanovena odhadem pana Jana Bezuchy jednatelem společnosti 

Outdoor solutions – lanové parky s.r.o., na základě e-mailové konzultace. 

Tabulka 8: Náklady na sportovní areál 

Položka Množství Jednotková cena Náklady v Kč 

Asfaltové plochy 890 m2 1 300 1 157 000 

Antukové hřiště 3 636 m2 1 100 3 999 600 

Písčité hřiště 720 m2 900 648 000 

Komunikace 530 m2 700 371 000 

Budova 1 350 m3 5 000 6 750 000 

Oplocení 440 m 760 334 400 

Oplocení kurtů 365 m 1 500 547 500 

Lavička 25 ks 3 500 87 500 

Odpadkový koš 8 ks 1 800 14 400 

Silový kabel NN 209 m 600 125 400 

Osvětlení areálu 9 ks 8 000 72 000 

Strom 1/2 

 

81/36 500/1 000 76 500 

Travnaté plochy 6 445 m2 70 451 150 

Celkem  14 634 450 
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Tabulka 9: Náklady na autocamping 

Položka Množství Jednotková cena Náklady v Kč 

Travnaté plochy 12 161 m2 70 851 270 

Asfaltové plochy 133 m2 1 300 172 900 

Komunikace 1446 m2 700 1 012 200 

Budovy 1 400 m3 5 000 7 000 000 

Altány 375 m3 2 200 825 000 

Strom 1 91 ks 500 45 500 

Strom 2 39 ks 1 000 39 000 

Silový kabel NN 370 m 600 222 000 

Osvětlení areálu 15 ks 8 000 120 000 

Odpadkové koše 13 ks 1 800 23 400 

Oplocení 395 m 760 300 200 

Celkem  10 611 470 

Tabulka 10: Náklady stavby atrakcí dětského hřiště u restaurace 

Název atrakce dětského hřiště                         Náklady v Kč 

Integrační souprava Janek 360 300 

Lanová pyramida Dino 1 527 600 

Provozní řád dětského hřiště 2 700 

Celkem 890 600 

Tabulka 11: Náklady stavby atrakcí dětského hřiště mezi restaurací a pláží 

Název atrakce dětského hřiště Množství Cena za kus Náklady v Kč 

Dvojitá ocelová kyvadlová houpačka 

Prkénka 

1 27 000 27 000 

Houpačka Čapí hnízdo s ocelovými 

nohami 

1 46 900 46 900 

Integrační souprava Kuba 1 107 500 107 500 

Lanová pyramida Dino 1 1 527 600 527 600 

Houpadlo tandem Pes 3 15 700 47 100 

Houpadlo Pes 3 9 600 28 800 

Provozní řád dětského hřiště 2 2 700 5 400 

Celkem  790 300 
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Tabulka 12: Náklady stavby atrakcí 2 dětských hřišť v parku 

Název atrakce dětského hřiště Množství Cena za kus Náklady v Kč 

Dvojitá ocelová kyvadlová houpačka 

Prkénka 

4 27 000 108 000 

Houpačka Čapí hnízdo s ocelovými 

nohami 

4 46 900 187 600 

Houpadlo tandem Pes 10 15 700 157 000 

Houpadlo Pes 10 9 600 96 000 

Provozní řád dětského hřiště 4 2 700 10 800 

Celkem  559 400 

Atrakce dětských hřišť byly navrhnuty dle katalogů společnosti SATERNUS DĚTSKÁ 

HŘIŠTĚ s.r.o.[14] Ceny těchto atrakcí byly stanoveny na základě e-mailové komunikace. 

Cena celkem: 81 644 580 Kč 

Náklady na zařízení staveniště: 2% z celkové ceny: 1 632 892 Kč 

Náklady na projektové a inženýrské práce: 5% z celkové ceny: 4 082 229 Kč 

Rezerva: 5% z celkové ceny: .4 082 229 Kč 

Celkové náklady:  91 441 930 Kč 
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6 Závěr 

Cílem řešení bakalářské práce bylo navrhnout nové využití území zasažené důlní činností 

v podobě sportovně-rekreačního areálu. V řešené lokalitě byla před 4 lety ukončena technická 

rekultivace. Vznikla zde vodní plocha s přilehlými loukami, ve kterých jsou vysazeny stromy. 

Částečně již zde byly vybudovaný obslužné komunikace. Území se nachází v blízkosti města. 

Jako ideální řešení se právě proto nabízí využití pro sport a rekreaci. 

Zásadním problémem při řešení této práce bylo se vypořádat s následky těžby v území, 

která zde stále ještě probíhá. Ta se na povrchu projevuje deformacemi a poklesy terénu. 

Z těchto důvodů se ekonomicky zastavitelná plocha nachází východně od jezera. Byl zde 

řešen problém s dopravou a napojením inženýrských sítí. Místa připojení jsou na okrajích 

území vzdálena od zastavitelné plochy. Tento problém se týká hlavně vodovodu a kanalizace. 

Stavbou obchvatu města se zásadně změní organizace dopravy v severní části území a zlepší 

se propojení s městem pro cyklisty a chodce. Po zpracování všech podkladů jsem vyhotovil 

jednu variantu návrhu využití území, která je ekonomicky přijatelným řešením.  

Řešení této bakalářské práce bylo pro mne novou výzvou, ve které jsem mohl uplatnit 

své znalosti z oblasti sportu a hlavně využít teoretické a praktické zkušenosti získané ve škole, 

při studiu na fakultě stavební. A proto doufám, že nově nabyté zkušenosti, získané při 

vypracováni této práce, mi budou přínosem pro další studium a pozdější praxi. 
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